INSPETOR DE ALUNOS

PORTUGUÊS (10 QUESTÕES)
O mal e o sofrimento
Se eu conversasse com Deus iria Lhe
perguntar por que é que sofremos tanto
quando viemos para cá? Que dívida é
essa que o homem tem de morrer para
pagar? Perguntaria também como é que
Ele é feito que não come, que não
dorme e assim vive satisfeito. Por que foi
que Ele não fez a gente do mesmo jeito?
Por que existem uns felizes e outros que
sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito,
criados no mesmo canto? Quem foi
temperar o choro e acabou salgando o
pranto?
Leandro Gomes de Barros
1- O poema retrata:
a) O sofrimento humano
b) O questionamento da misericórdia divina
c) as injustiças do mundo
d) Todas as alternativas estão corretas
2- O eu lírico demonstra:
a) não entender a essência divina que não come, que não dorme
b) Não conversar com Deus
c) não aceitar as diferenças entre os homens
d) Todas as alternativas estão corretas.

Leia atentamente a tirinha do garotinho Calvin a seguir para responder às
questões 3 e 4

03-Leia as afirmações a seguir:
I – Em um primeiro momento, Calvin fica animado com a autorização da mãe.
II – Para Calvin, as frutas são uma boa opção para um lanche.
III – No último quadrinho, Calvin faz uma distinção entre as palavras “idioma” e
“língua”.
É (São) CORRETA (s) a(s) afirmação(ões):
a) I, II e III.
b) apenas III.
c) I e III.
d) apenas II.

04-Acerca da sentença “Embora usemos o mesmo idioma, não falamos a
mesma língua”, presente no último quadrinho, é possível afirmar que: a)
há, na sentença, uma oração coordenada substantiva concessiva)
b) O verbo “usar” foi conjugado no presente do indicativo.
c) não existe relação de contraste entre os elementos/as ideias presentes na
frase.
d) se transformássemos o período em uma oração coordenada adversativa, a
sentença ficaria assim: “Usamos o mesmo idioma, mas não falamos a mesma
língua) ”.

05-Assinale a alternativa cujas palavras devem ser obrigatoriamente
acentuadas:
a) compra-lo – armazem – intervem – trofeus.
b) papeis – fieis – beija-la – juiz.
c) heroico – constroi – contem – vintem.
d) virus – ions – diminui-se – heroi.
06- Estão corretamente empregadas as palavras na frase: a)
receba meus cumprimentos pela sua promoção.
b) Ana Paula não possui censo de direção.
c) Ele não notou que dinheiro não traz felicidade.
d) A missão exigia bastante descrição para a execução da investigação.
07- Assinale a alternativa correta, segundo o padrão culto de língua:
a) Camila começou a namorar com o André no começo do ano passado.
b) simpatizo-me com meus colegas de trabalho.
c) O policial atirou visando ao alvo.
d) faz tempo que Leandra assiste em Lisboa)

08- Assinale a alternativa em que a partícula “que” exerce a mesma função
que a presente nesta frase: “É tão baixo que não alcança a mesa”. a) Há
muito tempo que não vou à escola
b) É feio que dói.
c) Que horas são?
d) O livro que você me emprestou é muito bom.
9-Assinale a alternativa correta, segundo o padrão culto da Língua
Portuguesa:
a. Você sabe onde está meu óculos?
b) ouça com a mesma receptividade os sins e os nãos.
c) Gosto de comprar pãozinhos frescos.
d. Estados Unidos, iniciaram a construção do muro na fronteira entre o país e o
México.
10- Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal. a)
Vossa Alteza pediram silêncio.
b) A multidão gritou com o gol.
c) faz cinco anos que não o encontro.
d) havia sérios problemas na cidade.
MATEMATICA (10 QUESTÕES)
11- Em um plantão, André tira serviço de 10 em 10 dias e Anderson de 4 em
4 dia. Se ambos estão de serviço hoje, estarão novamente juntos daqui a
quantos dias?
a) 20 dias.
b) 30 dias.
c) 40 dias.
d) 50 dias.
12
- Três pessoas comem uma pizza inteira. A primeira pessoa comeu
¼ da pizza, a segunda 2/3. Qual fração da pizza comeu a terceira pessoa?
a) 1/6
b) 3/10
c) 1/12
d) 9/20
13
- Carla vendeu 4/5 de uma caixa de bombons que inicialmente tinha
75 bombons. Quantos bombons ela vendeu?
a) 30
b) 35
c) 40
d) 60
14
- Uma jarra de suco de 2 litros enche 8 copos. Qual a capacidade de
cada copo?

a)
b)
c)
d)

200 ml
250 ml
300 ml
350 ml

15
- Se o grama do ouro possui o valor de R$ 1.050,00, qual seria o preço
de uma barra com 1,25 kg de ouro?
a) R$ 10.125,00
b) R$ 11.500,00
c) R$ 13.125,00
d) R$ 14.125,00
16
- Uma festa teve início às 20h15min28seg e terminou às
2h10min18seg do dia seguinte. Quanto tempo durou a festa?
a) 4h55min50seg
b) 5h54min50seg
c) 6h50min50seg
d) 7h54min50seg
17
- Carlos comprou 5kg de feijão; 2,5kg de açúcar e 1,5kg de farinha.
Sabendo que o kg do feijão custa R$6,00; o de açúcar R$5,00 e o de farinha
R$ 3,00, quanto Carlos gastou no total?
a) R$ 47,00
b) R$ 57,00
c) R$ 67,00
d) R$ 77,00
18
- Somando-se dois números temos o total de 207. Sabendo que o
maior deles supera o menor em 33 unidades, qual é o menor número? a)
65
b) 67
c) 77
d) 87
19
- Márcia tinha em sua conta bancária um saldo negativo de
R$3.700,00. Após receber seu salário, sua conta passou a ter R$450,00
positivo. Qual foi o valor do salário?
a) R$ 3.150,00
b) R$ 3.500,00
c) R$ 4.150,00
d) R$ 4.500,00
20
- Ângela comprou uma blusa que custava R$ 175,00 antes da
promoção, onde ganhou 35% de desconto sobre esse valor. Além disso,
sobre o valor promocional, ganhou um desconto adicional de 3% por ter
pagado a vista. Qual foi o custo final aproximado da blusa?
a) R$ 125,50

b) R$ 120,35
c) R$ 110,35
d) R$ 100,50
CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES)
21. Na Venezuela, desde o dia 01 de abril de 2017, o presidente
_____________ enfrenta uma onda de protestos contra e a favor de seu
governo. Nas ruas, manifestantes opositores pedem a saída do presidente e
reivindicam a realização de novas eleições, acusando o governo de agravar a
crise econômica, política e social. Já o governo continua culpando a oposição
por realizar atos de terrorismo e protestos violentos para dividir e desestabilizar
o país. Assinale a alterna que completa corretamente a lacuna:
a) Nicolás
Maduro
b) Hugo Chávez
c) Fidel Castro
d) Donald Trump
22- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retirada do
país de um tratado contra o aquecimento global firmado por 195 países em
dezembro de 2015, chamado: a) Acordo do Canadá
b) Acordo de Paris
c) Acordo de Amsterdã
d) Acordo da China
23- O gentílico de São José do Barreiro é:
a) Barreirense
b) Barrense
c) São-joseense
d) Joseense
24- No segundo final de semana no mês de janeiro São Jose do Barreiro
festeja a micareta que é uma festa:
a) Em homenagem aos Reis Magos que voltaram a terra de origem após o
Natal.
b) Anterior ao carnaval com blocos de rua todos os dias
c) Comemorativa da passagem da cidade de vila para município.
d) Escolar para comemorar o início dos anos letivos
25- São José do Barreiro se destaca na:
a) Pecuária leiteira,
b) No gado de corte
c) No turismo
d) Todas as alternativas estão corretas
26-No dia 07 de novembro de 2017, a Revolução Russa completou:
a) 150 anos
b) 100 anos

c) 50 anos
d) 79 anos
27-A Fazenda Pau D`Alho foi planejada para:
a)
b)
c)
d)

Plantio de Cana
Servir de hospedagem para os tropeiros
Plantio de Café
Criar gado

28-Estatuto e Plano de Carreira dos Servidores Municipais é considerado:
a) Decreto
b) Leis Complementares
c) Resoluções Legislativas
d) Projetos de Lei.
29- Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte
e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural e proporcionar os
meios de acesso à cultura, à educação e à ciência são competências:
a) Do município e do Estado
b) Do Estado e da União
c) Do Município
d) Do Município, União e Estado.
30a)
b)
c)
d)

Promover a
educação, cultura
social
são competências:
Do município e do Estado
Do Estado e da União
Do Município
Do Município, União e Estado

e

a

assistência

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 QUESTÕES)
31- Julgue as seguintes afirmativas sobre o relacionamento do inspetor
com os alunos:
I.
Deve-se tratar os educandos com respeito e dentro das normas
estabelecidas na escola.
II.
O inspetor deve ser responsável e definir e monitorar as fronteiras entre
as relações de trabalho e amizade com os educandos.
III.
As necessidades e interesses dos educandos devem ser devidamente
conhecidas e respeitadas em todos os aspectos característicos de sua faixa
etária.
IV.
Não deve ser utilizada nenhuma forma de punição corporal sobre o
educando.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa.

b) duas afirmativas.
c) três afirmativas.
d) todas afirmativas.
32 - O bullying pode causar prejuízos imediatos na vida acadêmica. Apesar
dos adultos serem capazes de diferenciar as brincadeiras que ocorrem
entre as crianças das atitudes agressivas e abusivas, é bullying quando se
identifica nas ações:
I. Ausência de intenção de causar danos.
II. Persistência e continuidade das agressões contra o mesmo alvo.
III. Presença de motivos que justifiquem os ataques.
IV. Assimetria de poder entre as partes.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa.
b) duas afirmativas.
c) três afirmativas.
d) todas afirmativas.
33 - Constituem-se procedimentos corretos de primeiros socorros para
sangramento nasal, EXCETO:
a) colocar o escolar em lugar fresco e arejado.
b) orientar o escolar para apertar a narina que está sangrando ou ambas as
narinas contra o septo nasal.
c) colocar gaze, algodão dentro do nariz para coibir o sangramento.
d) encaminhar o escolar para o Pronto socorro de referência.
34 - Durante uma convulsão, deve-se:
a) proteger a cabeça da vítima contra pancadas no chão.
b) segurar a vítima.
c) tentar abrir a boca do vítima caso apresente sangramento.
d) transportar a vítima durante a crise.
35 - Os olhos podem ser perfurados por objetos pontiagudos, como
tesouras, facas, canivetes, fragmentos de vidros, arames, pontas de lápis
etc. Diante desse tipo de ocorrência, os procedimentos de primeiros
socorros devem ser:
a) retirar o objeto que estiver perfurando o olho.
b) realizar lavagem no olho acometido.
c) usar pomadas oculares específicas.
d) transportar o escolar imediatamente para o serviço de emergência
oftalmológica de referência.
36 - São sinais e sintomas de trauma torácico:
I. Falta de ar.
II. Dor torácica.
III. Respiração rápida.

IV. Presença de deformidades na caixa torácica.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa.
b) duas afirmativas.
c) três afirmativas.
d) todas afirmativas.
37 - De acordo Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, velar pela
dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer
tratamento desumano, violento,
aterrorizante,
vexatório ou
constrangedor, é dever: a) dos pais.
b) da família.
c) de todos.
d) do Estado.
38 - Ainda de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é
incorreto afirmar que:
a) É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência
familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento
integral.
b) Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que
estiver em acolhimento institucional.
c) A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar.
d) A falta ou carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a
perda ou a suspensão do poder familiar.
39 - De acordo Com a Lei 9394/96, o controle de frequência fica a cargo da
escola, sendo exigida qual porcentagem de frequência mínima do total de
horas letivas para aprovação? a) 65%
b) 70%
c) 75%
d) 80%
40 - Ainda de acordo com a Lei 9394/96, assumir o transporte escolar dos
alunos da rede municipal é incumbência: a) da União.
b) dos Estados.
c) do Distrito Federal.
d) dos Municípios.

